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“A Taberna da Balbina” foi o espaço dinamizado pelo EJAF, na edição deste ano do Mercado Oitocentista, orga-nizado pela Câmara Municipal de Arru-da dos Vinhos, entre 3 e 5 de junho. Ligado ao imaginário popular local, aque-le espaço pretendeu reproduzir uma bo-dega oitocentista, apresentando produtos da época, nomeadamente os afamados peixinhos da horta.  Dinamizado pelos alunos do EJAF Pro-fi ssional, este espaço funcionou ao lado da Igreja Matriz, frente ao antigo posto da GNR. Para além dos comes e bebes, a Taberna da Balbina ofereceu ainda um momento dramático homónimo, inspi-rado no quadro “O Fado”, de José Malhoa, com destaque para a representação das personagens Adelaide Facada e Amân-cio, pelos alunos do Curso Profi ssional de Comércio (ver foto).

Laboratórios Abertos No passado dia 12 de abril, os labora-tórios do EJAF voltaram a encher-se de rostos animados e olhares reple-tos de curiosidade, das 172 crianças do 4º ano que visitaram, ao longo do dia, os “Laboratórios Abertos” de Biologia, Geo-logia, Física e Química.  A iniciativa só foi possível com a co-laboração de monitores – alunos de Ciências e Tecnologias do EJAF – num total de 23 alunos das turmas A e B,  do 11º ano, como monitores de Biologia e Geologia, e de 14 alunos das turmas A e 

C, do 12º ano, como monitores de Física e Química. Aqui fi ca o agradecimento e reconhecimento públicos a todos esses alunos monitores, pelo espírito voluntá-rio, empenho, motivação e rigor científi -co com que participaram. Alguns deles, recordaram a visita que eles mesmos haviam feito aos “Laboratórios Abertos” quando eram crianças. Receberam esta nova geração com grande entusiasmo na explicação e demonstração das exe-cuções experimentais, aliando o saber, o saber fazer e o comunicar Ciência. EG

    A 2ª edição do MasterChef EJAF realizou-se nas instalações do EJAF Pro-fi ssional, a 25 de maio. Organizada pela Comissão Representativa de Alunos, esta edição contou com a colaboração dos alunos do Curso Profi ssional de Cozinha, e da professora de Cozinha, Sílvia Santos.  Esta edição contou com o concurso de 9 alunos. A primeira fase, foi uma “Prova Cega”, seguida do desafi o da “Caixa Mistério”. Neste desafi o, é dado um ingrediente “secreto” que será a base do prato a cozinhar, neste caso, carne picada. Os pequenos cozinheiros prepararam nove pratos durante noventa minutos. Depois de muita delibera-ção, o júri escolheu o Pedro Gonçalves como o grande vencedor desta edição. O segundo e terceiro lugares foram atribuídos aos alunos Helena Branco e Pedro Carvalho, respetivamente ( Na foto, o prato vencedor). FS/CRA

Mercado Oitocentista

“ A Taberna da Balbina”



A Feira das Profissões “Com os olhos postos na mi-nha profissão…”, realizou-se no EJAF, no passado dia 13 de Abril.O seu objetivo foi informar, es-clarecer e ajudar os nossos alu-nos, do 9º ao 12º ano, a tomar uma decisão sobre o seu projeto de vida formativo e profissional.À semelhança de anos anteriores, esta feira, que faz parte das activida-des anuais do Serviço de Psicologia, no âmbito da Orientação Vocacional, conta com a colaboração do projec-to “Inspiring   Future” e com os de-partamentos do Ensino Secundário. Ao longo da manhã, realizaram-se diversas actividades, onde os alunos puderam participar, de acordo com as suas necessidades e interesses. Nos espaços comuns da escola, fun-cionou uma feira, com expositores, onde foi divulgado, através de mate-rial informativo e representantes das várias instituições, a oferta do ensi-

no superior, português e estrangeiro. Em salas montadas para o efeito funcionaram, para o Ensino Secun-dário, sessões de esclarecimento so-bre o acesso ao Ensino Superior a a sua oferta nas áreas das Ciências e Engenharias, Ciências Sociais e Hu-manas, Economia e Gestão. Existi-ram ainda workshops temáticos sobre “Tomada de Decisão”, “Empreendedo-rismo e Produtividade”, “Como sobre-viver de salto alto e gravata?” e estu-dar no estrangeiro (“Study Abroad”).  Para o 9º ano, os professores dos vários grupos disciplinares pre-pararam salas informativas e in-terativas que ajudaram os alunos a compreender o funcionamento do Ensino Secundário e as diversas saídas profissionais de cada área. Saliente-se ainda a participação do Ensino Profissional EJAF (alunos de Cozinha, Eventos e Bar; Cozinha, Informática e Bar; Viticultura e Eno-logia; Comércio e Restauração), que divulgou o seu trabalho e a sua oferta formativa, presenteando os convida-dos e a comunidade escolar com sa-borosos pitéus e bebidas refrescantes.Ao longo da manhã, todos os alunos da escola  puderam contactar e desper-tar para esta realidade da descoberta vocacional, pois mesmo os alunos que frequentam os anos não envolvidos no evento, puderam, durante os inter-valos, visitar a feira e contactar com as diversas instituições presentes. CF

Teresa Domingos, professora de Educação Visual, no EJAF, expôs algumas das suas obras mais repre-sentativas, numa mostra individual, na Galeria Municipal, no Centro Cultural do Morgado, em Arruda dos Vinhos, entre 28 de maio e 28 de junho.   Nascida no concelho de Vila Fran-ca de Xira, em 1957,  licenciou-se em Educação Visual, na Escola de Artes Decorativas António Arroio.  A par da sua atividade profi ssional, a pintura a óleo sobre tela surge como a sua grande paixão. O tra-balho sobre a cor e a exploração de diversos estilos pictóricos — paisa-gístico, fi gurativo e abstrato — tradu-zem outros tantos momentos da sua experiência pictórica.   Para aperfei-çoar as suas competências técnicas, frequentou vários cursos de pintura e artes decorativas. No seu currículo, tem diversas mos-tras coletivas e outras individuais. 

Exposição de Artes do 3º ciclo
Durante este ano letivo, o Externato obteve o apoio do 
Município de Arruda dos Vinhos, através do Sector Cultural e 
da Galeria do Centro Cultural do Morgado, para que os nossos 
alunos das disciplinas de Educação Visual, Educação Tecnológica 
e Arte e Reciclagem do Ensino Básico pudessem realizar 
uma mostra de trabalhos realizados ao longo do ano letivo, 
concretizada com uma Exposição Coletiva inaugurada durante 
o evento multicultural ALLRRUDA. http://www.cm-arruda.
pt/_di/EVENTS/EVENTS/14271_cartaz.jpg. JD
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